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Öğrenciler İçin Uzaktan Eğitim İlkeleri 
 

18.09.2020 
Sevgili Öğrenciler, 
  
İçerisinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle eğitimimize uzaktan devam edeceğimiz bu süreçte, Sankt Georg Avusturya 
Lisesi ve Ticaret Okulu olarak 2019/2020 eğitim-öğretim yılındaki deneyimlerimiz doğrultusunda sizler için uzaktan 
eğitimin temel ilkelerinin ve kurallarının yer aldığı “Öğrenciler İçin Uzaktan Eğitim İlkeleri” oluşturuldu. Pek çoğunuzun 
eğitim bilinciniz doğrultusunda, bu ilkeler bütününde yer alan ifadeleri zaten uygulamış olduğunuzun farkındayız. 
2020/2021 eğitim-öğretim yılında size sunulan eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmeniz için tekrardan 
bu ilkeleri bir bütün halinde sizlere aktarmak istedik. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmeniz dileklerimizle. 
 
 
 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 
Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 

 
   
                 

1. Uzaktan eğitime hazırlıklı olmak için dersten önce bilgisayar, web kamera ve internet altyapısı kontrol edilir. 

2. Ders için sessiz, dikkati dağıtmayacak ve diğer elektronik cihazların kapalı olduğu bir çalışma odası belirlenir. 

Öğrenci derslerine bu çalışma odasından, tek başına bağlanır. 

3. Bilgisayarın arka planının uygun olmasına özen gösterilir ve bağlantı hızını yavaşlatacağından sanal bir arka plan 

oluşturulmaz. 

4. Sağlıklı duruşu destekleyen uygun bir sandalye, çalışma masası ve masa üstü bilgisayar kullanılır. Cep telefonundan 

kesinlikle derse giriş yapılmaz. 

5. Ders programı (çizelgesi) görünür bir yere asılır ve her ders öncesi gerekli materyaller önceden hazır edilir.  

6. Öğrenciler derse tam zamanında, uygun bir kıyafetle, uykularını almış ve kahvaltı etmiş olarak başlar. 

7. Her öğrenci, kendi bilgisayarından, adı ve soyadıyla derse bağlanır. Her öğrenci yalnızca kendi sınıfının dersine girer 

ve dersin bağlantı bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Öğrenciler ZOOM’a kendi ad ve soyadlarıyla bağlanırlar       

(Jux adlarıyla değil). E-postalar ise gereken şekle uygun olarak yazılır (konu, hitap, içerik ve göndericinin adı/soyadı 

ve sınıfı belirtilerek). 

8. Öğrenciler derste yoklama alınacağını bilir. 

9. Ders süresince genelde kamera açık ve mikrofonlar kapalı olarak çalışılır. Mikrofon ancak gerektiğinde (derse 

katılım) açılır. Öğretmen ders akışına göre farklı bir uygulama isteyebilir. 

10. Öğrenciler ders ciddiyetine uygun şekilde davranırlar. Ders akışını bozacak her türlü (teknik dahil) müdahaleden uzak 

durulur. 

11. Ders esnasında su dışında herhangi bir yiyecek-içecek tüketimi yapılmaz.. 

12. Öğrenciler derse söz alarak aktif bir şekilde katılır ve diğer arkadaşlarının katılımlarına saygı gösterirler. 

13. Öğrenci derse katılamayacağı durumda bunu öğrenci işlerine bildirir. 

14. Öğrenciler uzaktan eğitimde kendilerinden beklenen ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getirirler. Her ders 

için hangi iletişim kanallarını kullanacaklarını bilirler. Herhangi bir sorun yaşandığında bunu zamanında 

öğretmenlerine bildirirler. 

 


